
 Stichting ASL Ayubowan Sri Lanka 
 

Project:  Naaimachine met hand/arm bediening 

Situatie:  In mei 2016 heeft Jeannette een gezin ontmoet in Dambula met een 33-jarige vader die door 

een verkeersongeluk een dwarslaesie heeft opgelopen. Hij was volledig verlamd vanaf halverwege zijn 

onderrug. Hij heeft functieverlies in armen en handen en is incontinent. 

Hij is getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Hij was voor het ongeluk vrachtwagenchauffeur. 

In mei 2016 heeft hij een rolstoel gekregen van stichting ASL en in december 2016 heeft Jeannette hem 

weer bezocht. 

Door tweewekelijkse ayurverdische behandelingen en speciale plantaardige medicatie lijkt zijn situatie 

vooruit te zijn gegaan. Hij voelt weer aandrang om naar het toilet te gaan en hij krijgt weer iets gevoel in 

zijn onderbenen (jeuk ook). 

Hij mag voorzichtig gaan oefenen met staan. Hij heeft een looprek gekregen. 

Het is een positieve man die hard werkt aan zijn herstel. Hij weet dat hij waarschijnlijk nooit meer 

helemaal zal herstellen maar hij wil eruit halen wat er in zit. 

Sinds zijn ongeluk heeft het gezin geen inkosten meer. Het gezin is afhankelijk van de omgeving en krijgt 

van de overheid per maand 1000 Sri Lankaanse roepie, dat is omgerekend zo’n €  6 euro per maand.  

De man wil heel graag weer gaan werken. Bij hem in de buurt is een klein bedrijfje wat rugzakjes en 

tassen maakt. Hij kan daarvoor werken met behulp van een aangepaste naaimachine die hij kan 

bedienen. Dit genereerd inkomsten waarmee hij zijn gezin weer kan onderhouden. 

 

Beoogd doel: 

Hulpmiddel gebruiken waardoor hij kan werken en 

en hij zijn gezin weer kan onderhouden.  

Hulpmiddel:  Aangepaste naaimachine 

 

Begroting: 

Hulpmiddel LKR Euro 

Naaimachine (2e hands) met 

armbediening 40000 € 258,07 

Koersschommeling + btw +/- 11 % 4300 € 27,74 

Totaalbedrag * 44300 € 285,81 

Koersen in Sri Lanka schommelen tussen de 2 en 5 %. Daarnaast wordt in de loop van 2017 de BTW 

verhoogt van 14 naar 28 %.  

 

 
 

 


